Visingsö Hembygdsförening
Årsberättelse för Visingsö Hembygdsförening 2013
Styrelsen får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret (2013-03-16 - 2014-03-15).

Föreningens styrelse fr o m årsmötet 2013-03-16:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Övriga ledamöter:

Suppleanter:

Esbjörn Malmström
Mats Svensson
Katarina Wetterlind Holmberg
Ingrid Löfgren Ribberfalk
Lilian Allert
Marianne Roempke
Anna Ödeén
Olof Lundbrant
Sven Ottosson

Årsmötet ägde rum 16 mars och före förhandlingarna visades en film om ångbåtar från ”De färdades på
Vättern”. Till ordförande omvaldes på 1 år Esbjörn Malmström. Till ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes
Marianne Roempke och Anna Ödeén samt nyvaldes Mats Svensson och Katarina Wetterlind.
Olof Lundbrant och Göran Bielk hade avsagt sig omval. Till suppleanter på 1 år valdes Olof Lundbrant och
Sven Ottosson.
Den ekonomiska situationen i föreningen framgår av kassörens rapport.
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten. Föreningens medlemsantal 2013 var 264.

Verksamhet under året:
Efter år av förberedelser genomfördes Freds- och kulturhelgen på Visingsö den 15- 16 juni, då vi i samarbete med Kulturens Dag & Natt firade 100-årsminnet av Madame Tingleys Fredskongress 1913. Ur
programmet: fredsföreningar presenterade sig och Thomas Hammarberg talade om ”Sverige i världen”,
där han särskilt pekade på romernas utsatthet i dagens Europa. En stor publik kunde ta del av musik,
teater, dans och konstutställningar (bl a verk av Sigrid Hjertén), gökotta, grön friskvård m m. Över
Tempelgården svävade Madame Tingleys ande i flera versioner och tre elever som gått på Râja Yogaskolan under 20- och 30-talet berättade om sina glada skolminnen. En helg som vi sent kommer att
glömma!
Alla dessa arrangemang har inte belastat föreningens ekonomi, tack vare bidrag från flera sponsorer och
sedan förlustgaranti från Jönköpings kommun utbetalats med drygt 3 000 kr.
Årets högtider. Tingley-jubileet var unikt men många av våra arrangemang är ju årligen återkommande.
Så firades Valborg traditionellt vid Hembygdsgården med vårsånger och brasa som värmde i snålblåsten.
Årets vårtalare var två, Anna Kärner och Jeanette Perchun. Vid 6 juni-firandet tillsammans med SPF hade
vi ingen högtidstalare i år, men bjöd in till en samling för gemenskap, med hissad flagga och lite allsång.
Midsommardansen tråddes, i VAIS regi, även i år runt lövad stång i Nya hembygdsparken (nytt namn!)
Alla tre byabåtarna deltog i sommarens traditionella seglats till Hjo, där de hälsades välkomna av ångaren
Trafik och en stor skara Hjo-bor. Wikingen reparerades ju grundligt förra året, nu står Neptun på tur.
Tema för den välbesökta filmeftermiddagen i november var ”Näsborgen, Rikets starkaste fäste”. I ord
och bild gav marinarkeologerna Björn Dahrén och Stefan Fransson sin spännande tolkning av fynden
de gjort i vattnet utanför borgruinen.

Hembygdsgården. Även denna sommar var Hembygdsgården öppen för besökare under åtta helger. Tack
till er 16 husvärdar som gjorde detta möjligt!
Efter rödfärgningen av Hembygdsgården år 2012 var det dags att ta itu med uthusen i parken. Ett träget
arbetslag beströk loftboden och kokhuset med 70 liter tjärblandning och bytte vindskivor. Loftbodens
stora lagerutrymmen rensades och där finns nu god plats för vinterförvaring av trädgårdsmöbler och
annat.
Marken kring Hembygdsgården ägs av Kyrkan och vi har därför vänt oss till kyrkoherden i Gränna och
påtalat att de torra grenarna på den gamla eken i Nya hembygdsparken utgör en fara. Problemet
åtgärdades därefter i februari 2014.
Hemsidan. I april publicerades vår nya hemsida www.visingsohembygdsforening.com som Oskar Wetter
och Mats Svensson tillsammans arbetat fram. Här samlas nu ett rikt material både från gångna tider och
aktuella händelser. Svartvita foton från tidigt 1900-tal, reportage från arbetsgruppernas aktiviteter,
statistik över Vätterns isläggning, marinarkeologernas rapport om sina dykningar, bildspel om Visingsö
strandlinje och mycket mer. Målsättningen är att hemsidan kontinuerligt utökas och uppdateras.
Arkiv. I oktober gjorde vi ett studiebesök på Folkrörelsearkivet i Jönköping för att lära oss vilket material
som föreningar kan lämna in dit. Ett roligt och givande besök: ur de omfattande samlingarna plockades
några mappar med ö-anknytning fram, bl a den mer än 80-åriga protokollsboken från Visingsö Elektriska
Distributionsförening. Att bläddra i den smala brunrandiga boken och se Rektor Eckerbergs precisa och
vassa kommentarer, skrivna snabbt och elegant med mörkblått bläck på de linjerade sidorna – det var att
komma det förgångnas verklighet nära!
Som en följd av besöket har Lennart Edlund och Gösta Strand börjat gå igenom föreningens arkiv i
bibliotekets källare. Visst material, bl a glasplåtar och arkivlådor med gamla protokollsböcker och gårdshandlingar, kommer sedan att köras in till Folkrörelsearkivet, där de blir tillgängliga som en del av vårt
kulturarv.
Anna Kärner på biblioteket har erbjudit föreningen ökat utrymme i ”hembygdshörnan”. En arbetsgrupp
har därför bildats och påbörjat genomgång och reparation av fotoalbum, valt svartvita foton att förstora
och rama in, samt föreslagit tydligare hyllmärkning för lokalhistoriska böcker i ”Visingsörummet”.
Församlings- och Hembygdskrönikan producerades detta år av Hembygdsföreningen och trycktes i
225 ex. Krönikan började ges ut till Advent 1943 på initiativ av kyrkoherde Harald Möllerström och årets
utgåva blev alltså Årgång 70. Första köptillfällen var som vanligt på Persgårdens Julmarknad och i Brahekyrkan i samband med Adventsgudstjänsten. Försäljningen är förstås inte avslutad ännu, men vi kan
redan se att det inte blir en förlustaffär för föreningen: tryckkostnader uppgick till 19 891 kr, annonsintäkter blev 8 600 kr och hittills sålda/fakturerade ex (144 st) har inbringat 11 520 kr.
Kerstin Blomqvist meddelade förra året att Almanacka 2013 skulle bli hennes sista. Vi är glada över att
stafettpinnen inte föll till marken utan nu gått vidare till styrelsen, då Marianne Roempke och Lilian Allert
sammanställt Almanacka 2014 med Skola som tema. Även ekonomiskt är utfallet positivt: tryckkostnader
för almanackan (300 ex) var 23 813 kr, annonsintäkter 15 500 kr och hittills sålda ex (193 st) har inbringat
15 440 kr.
Byaboksgruppen har fortsatt sitt arbete med ”Visingsborg”, den 11:e och sista boken i serien Visingsö
Gårdshistorik. Boken beräknas utkomma under år 2014 och fullbordar då den storartade kulturgärning
som inleddes av Per-Evert Krantz med utgivningen 1995 av Stigbyboken.
Säsongsavslutning och arbetsgrupper. En trivsam och ganska ny tradition har vår septemberfest i Hembygdsgården blivit. För tredje året dukade vi till fest för att få tillfälle att tacka våra glada och energiska
arbetsgrupper och övriga medhjälpare, utan vilka föreningen skulle stå sig slätt. En möjlighet också att
sammanfatta säsongen och dryfta nya idéer för kommande år.

En ännu nyare tradition: liksom förra året lämnade vår ordförande oss när höstmörkret föll, för att få
träffa barn och barnbarn på somriga Nya Zeeland. Under ett par månader övertog vice ordförande
Mats Svensson och Anna Ödeén hans uppgifter. Esbjörn återkom i december lagom för att mötas av
ovädret Svens kalla stormvindar och - något senare - av de ljummare vindarna vid föreningens försäljning
av julgranar i Nya hembygdsparken, som blev föreningens sista arrangemang under 2013.
Nu väntar verksamhetsåret 2014 – vi ser fram mot både nya och traditionella uppgifter!
Visingsö i mars 2014
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